Samtal med barn – utveckling
och handledning (3 dagar)
En kurs för att lyfta fram och belysa ämnet
”Samtal med Barn” på ett personligt och reflekterande sätt.

Sverigehälsan presenterar en utbildning som vill
utveckla din kompetenser kring att samtala med
barn. Kursen riktar sig framför allt till dig som
arbetar med barn inom socialtjänst och skola.
Denna utbildning erbjuder även handledning i
ärenden från ditt arbete.
För dig som

• Arbetar med barn, unga och familjer inom
socialtjänst och skola.
• Möter barn i sitt arbete och behöver utveckla
kunskaperna inom detta område, både på ett
teoretiskt och på ett praktiskt plan.

Om utbildningen

Under kursen presenterar vi konkreta metoder som seriesamtal, turritning, ”helping hands” och kamratkompassen,
som är användbara för att skapa kontakt med barn och
prata om allvarliga saker. Kursdagarna ger stort utrymme
för egna reflektioner och tydliggör anknytningens samt
utvecklingspsykologins betydelse. Vi kommer att arbeta
praktiskt med fall och övningar som diskussionsunderlag
både i mindre och större grupper. Barnets perspektiv och
salutogena faktorer i barns liv är genomgående under
utbildningsdagarna.

Vad utbildningen ger dig

Du får en möjlighet att utveckla din förmåga i samtal med
barn och även komma vidare i ärenden som du behöver
stöd kring. Genom praktiska moment och möjlighet för
handledning i enskilda ärenden utvecklar du dina förmågor
i samtal med barn.

Olof Stuermer
Överläkare i Barn och Ungdomspsykiatri, som arbetar
med barn och familjer både
inom akut- och öppenvård i
Region Skåne och Norrbottens Läns Landsting.
Olof har arbetat med
samtalet som redskap under
många år och har även
familjeterapeutisk kompetens.
Utöver detta har han olika
handledaruppdrag, både för
läkare under utbildning och
personal inom kommunernas
socialtjänst.

Magnus Nilsson Tapper
Psykolog och Psykoterapeut
barn och ungdom. Tvåbarnsfar
med erfarenheter från Barnpsykiatri, Socialtjänst och Skola.
Författare till Kamratkompassen – en behandlingsmetod för
barn med svårigheter i sociala
relationer.

Kurskostnad och ansökan

7 900 kr inkl. moms, varav anmälningsavgift
790 kr. Kursinformation och ansökningshandlingar hittar du på www.sverigehalsan.se.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teori, falldiskussioner,
övningar och handlingsmoment inom området
samtal med barn.

Du är också välkommen att kontakta oss på
tel. 040-698 60 00.

040-698 60 00

info@sverigehalsan.se

